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Биһиги өбүгэлэрбит өйдөөн көрөр, тобулан
толкуйдуур, өрүкүйэн өйдүүр өркөн өйдөөх, бэйэлэрин
олохторун айылҕаны кытта алтыһыннаран олорор дьон
буолаллара.

Саханы саха оҥорор сахалыы толкуй, өй үлэтэ,
ийэ тыл – барыта ураты тэтимнээх, хамсаныылаах. Бу
тэтими таба туттуу айылгыны уһугуннарар, сайдыыны
тэтимирдэр, тулалыыр эйгэни кытта ил турукка
киллэрэр.

Саха төрүт оонньуулара омук эт – хаан , өй –
санаа өттүнэн сайдыытын туоһутунан буолаллар. Саха
күннээҕи олоҕун дьарыгын оонньуунан көрдөрөрө.



Үөрэтии сыала: 
 Оҕолор сынньалаҥ кэмнэрин сөпкө атааралларыгар, 

өбүгэлэрин оонньууларын билэллэригэр ананар.
Сүрүн кыһалҕа:
 Өбүгэ үгүс оонньуута билигин умнуллубут. 
Дьарык сүрүн сыала:
 Өбүгэлэрбит оонньууларын сөргүтүү, суолтатын 

үрдэтии, харыстааһын, тарҕатыы.
Соруктар: 
 Оҕолорго умнуллубут оонньуулар быраабылаларын

үөрэтии, оонньотуу.
 Тарбах имигэс буоларын ситиһии.
 Оҕолор толкуйдуур дьоҕурдарын сайыннарыы.



Хабылык – өбүгэлэрбит төрүт 
оонньуулара

Хабылык былыр, XVI үйэҕэ, сахалар
алаастарынан түөлбэлэнэн олороллорун саҕана
үөдүйбүтэ. Өбүгэлэрбит күннээҕи түбүк кэнниттэн
уһун кыһыҥҥы киэһэлэргэ көмүлүөк уотун
сырдыгар хабылыктыыллара. Лыҥкынас тыастаах
буоллун диэн хабылыгы арыыга оргуталлара.

А.Е.Кулаковскай бэлиэтииринэн,
хабылык Күн Дьөһөгөй оҕотун кытары ыкса
ситимнээх.

Саха сиригэр аан бастаан хабылыкка
уонна хаамыскаҕа күрэхтэһии 1992с. Сунтаар
ыһыаҕар ыытыллыбыта. Билигин остуол
оонньууларыгар улахан дьоҥҥо уонна оскуола
үөрэнээччилэригэр сыллата республикатааҕы
күрэхтэһиилэр тэриллэллэр. Спортивнай аат – суол,
разряд олохтонно.



Хабылык быраабылата
Оонньуу уһуна: 2 мүнүүтэ.
Күрэхтэһиигэ туттар тэрил: мас хабылык.
Ахсаана – 30 устуука.
Кээмэйэ: уһуна – 16 см, кэтитэ – 9 мм, суона – 4 мм.

Күрэхтэһии быраабылата
Оонньооччу хабылыгы барытын ытыһыгар хомуйа тутар,

сэрэнэн өрө быраҕар, онтон ытыһын көхсүгэр түһэрэр. Эмиэ өрө
быраҕар уонна тарбаҕынан биир хабылыгы тутар. 25 хабылыкка
диэри биирдиилээн хабар. Хаалбыт 5 хабылыгы барытын эбэтэр
үһү биирдэ хабар. Чуотунайа суох хабылыгы хабан баран,
оонньооччу биири ылан бэйэтигэр уурунар. Тиһэх хабылыгы
оонньооччу өрө быраҕар, ылгын чыҥыйатын уонна аата суох
тарбаҕын ыккардыларынан хабар.



Хаамыска – өбүгэлэр оонньуулара
XVII-c үйэҕэ нууччалар Саха сиригэр

кэлиилэринэн сибээстээн, хаамыска оонньуута
ордук сайдан барбыта.

Нууччалар хаамыска (камушки) диэн
оонньууну сахаларга тарҕаппыттара: кинилэр
өрүс тааһынан хаба оонньууллара. Кэнники бу
оонньууну сахалар мас хаамыскаҕа
кубулуппуттара, ол оонньуурга олус
табыгастааҕа, ол да иһин билиҥҥэ диэри
тиийэн кэлбит. Сахалар уонна нууччалар
алаастарынан түмсэн оонньуур үгэстэммиттэр..

Хабылык, саха айбыт оонньуута
буолан, улуустарга биир кэлимник сайдыбыт.
Оттон хаамыска, нууччаттан киирбит оонньуу
буолан, үгүс улуустарга араастаан оонньуур
эбиттэр.



Хаамыска быраабылата
Оонньуу уһуна: 2 мүнүүтэ.
Күрэхтэһиигэ туттар тэрил: хаамыска.
Ахсаана – 5 устуука.
Кээмэйэ: 1,5 см x 1,5 см.

Хаамыскаҕа оонньооһун схемата



Түһүмэх № Дьарык тиэмэтэ Чааһа
Остуол 
оонньуулара

1 Киириитэ 1
2-3 Илиини – тарбаҕы эрчийии 2

4-5 Остуол оонньууларын хамсаныылара 2

6-7 Тэтими тутууга эрчиллиилэр 2

Хабылык 8 Оонньуу быраабылата 1
9-15 Эрчиллии 7
16-18 Бириэмэҕэ оонньооһун 3

Хаамыска 19 Оонньуу быраабылата 1
20-26 Эрчиллии 7
27-29 Бириэмэҕэ оонньооһун 3

Күрэххэ кыттыы 30-33 4
Түмүк 34 1

Барыта 34

Тематическэй былаан (1-4)



Кэтэһиллэр түмүк:

• Оҕолор өбүгэ саҕаттан кэлбит төрүт оонньуулары
билэр буолаллар

• Сынньанар кэмнэрин туһалаахтык атаараллар,
сатаан оонньууллар

• Эт-хаан өттүнэн сайдаллар

• Толкуйдуур дьоҕурдара сайдар

• Өбүгэлэр төрүт оонньууларыгар интэриэстэнэллэр



«Ийэ тыл этигэн кэрэтэ» улуустааҕы фестиваль, 2014с.
Макаров Алеша – 1 миэстэ, Тимофеева Света – 2 миэстэ 













Тимофеев Коля, 1916
сыллаахха, Улахан – Аан
оскуолатын хамаандатыгар
киирэн Мэҥэ Хаҥалас
улууһун Ороссолуода
нэһилиэгэр ыытыллыбыт
«Өбүгэ оонньуулара»
республикатааҕы
күрэхтэһиигэ Хаҥалас
улууһун аатын көмүскээн
ситиһиилээхтик
кыттыбыта.





Төһө да оскуоланы бүтэрэн бардаллар, үөрэппит 
оҕолорум нэһилиэктэрин чиэһин араас 

таһымнаах күрэхтэргэ көмүскүүллэр. 2020с.



«Дьулуур – 2020» күрэх:
Тимофеев Коля: хабылык – 1 миэстэ
Тимофеева Света: хабылык – 1 миэстэ, хаамыска – 2 миэстэ
Макаров Алеша: хабылык – 1 миэстэ, хаамыска – 2 миэстэ
Ефремова Сайаана: хабылык – 2 миэстэ, хаамыска – 1 миэстэ



Түмүк
Остуол оонньуулара эти – сиини, толкуйдуур

дьоҕуру сайыннараллар, сымса – сылбырҕа буоларга
эрчийэллэр. Оҕо кыра сааһыттан дэгиттэр
сайдыылаах буола улаатарыгар олук уураллар.
Учуонайдар этэллэринэн, сымса тарбахтаах, булугас
өйдөөх, түргэн толкуйдаах буола улааталлар.

Хабылыктыырга, хаамыскалыырга ураты
усулуобуйа ирдэммэт, үп – харчы өттүнэн букатын
ороскуота суох. Ити да буоллар, спорт атын
көрүҥнэриттэн итэҕэһэ суох тыҥааһыннаах, көхтөөх.

Хабылыгы, хаамысканы оскуолаҕа, дьиэҕэ –
уокка бириэмэни туһалаахтык атаарарга, оонньуурга
бэрт табыгастаах спорт көрүҥэ диэхпин сөп.
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